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[ Van de voorzitter ] [ Wijkraad ]

[ mededelingen ]

Wat is er zoal gebeurd in de buurt ?  
Allereerst heel veel sneeuw. Maar de 
wijkkrant kwam toch door de bus, 

vraag niet hoe, maar dat hoort er bij. 

Dit is weer de eerste krant van het jaar 2011, en er 
is niet zo gek veel gebeurd sinds de laatste keer. 
De huizen op de Teding van Berkhoutstraat 42-
44-46 zijn afgebroken en er wordt nu gebouwd 
aan de nieuwe huizen. De Flank is klaar, de Spits 
is als deze krant verschijnt ook klaar. 

Op 12 februari zijn we wezen kijken in de Spits, 
het ziet er keurig uit. Er wordt nog volop gewerkt 
aan de infrastructuur rondom de gebouwen. Er 
zal wel het een en ander verbeterd moeten wor-
den, maar dat zullen we binnenkort goed kunnen 
zien als het af is. 

De Martin Luther Kingschool gaat dit jaar nog van 
start, verder hebben we nog een straatfeest voor 
de Dr. Schaepmanstraat in petto, met veel groen 
is de bedoeling. 

Dit is zo’n beetje het verhaal dat ik kwijt wil, er 
gaat nog meer in de buurt veranderen, maar dat 

hoort u allen de volgende keer. 

Samenstelling wijkraad
Siem de Groot voorzitter 023 - 535 2153
  06 2276 6378
Jacques Amand secretaris 023 - 5352649
Jan Scholten secretaris
Ron Bax penningmeester  023 - 5763331
Gerard Tensen lid 023 - 536 2144
Gerrit van Slooten lid 023 - 533 0554
Redactie wijkkrant Gerrit van Slooten, 
 Gerard Tensen,  
 Vacature !!!!!!!!!
Secretariaat:
Jacques Amand, telefoon 023 5352649
Jan Scholten,e- mail-adres scholtja@xs4all.nl
Postadres: Jac van Looijstraat 29A, 2032 ZC Haarlem

Vormgeving wijkkrant:  Kees Reniers - info@keesreniers.nl

Heeft u een vraag aan de wijkraad? 
Bel 023-5352153 of 06 2276 6378

Overige gegevens
Wijkraadkantoor
Adres wijkraad Jac. van Looystraat 29 A, 
 2032 ZC Haarlem, tel. : 023-5334022
E-mail adres Info.nab@wijkradenhaarlem.nl
Website www.wijkraadnab.nl
Buurtgebonden  Danielle In den Berken / Marijke Bergsma
politieagenten tel. 0900 8844

Openbare vergaderingen van uw wijkraad
•   Wilt u iets bespreken over iets wat zich in  

buurt  afspeelt? 
•  Zit u iets niet lekker over bijvoorbeeld het  

gemeentelijke doen en laten? 
• Andere vragen?

Uw wijkraad heeft elke 3e maandag van de maand  
een openbare vergadering. Kom eens langs en wij  
gaan er wat mee doen. 
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en er is voor 
de pauze ruimte voor buurtbewoners om eigen onder-
werpen in te brengen. De vergadering sluit om 21.30 uur.
Komt u eens langs!

De volgende vergaderingen zijn op
21 maart (jaarvergadering), 18 april en 16 mei.

Siem de Groot
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Eind 2009 heeft ze “met stille trom” 
afscheid genomen van de wijkraad, 
omdat ze het te druk had met ande-
re werkzaamheden. Maar na die tijd 
is ze nog wel deel uit blijven maken 
van de redactie van deze wijkkrant. 
Tijdens de laatste redactievergade-

ring heeft ze echter aangegeven 
dat ze ook hier graag het stokje 
aan iemand anders wil overgeven, 
omdat haar binding met de wijk 
toch minder is geworden en de 
werkzaamheden moeilijk zijn in te 
passen is in haar drukke agenda. 
Een besluit dat we natuurlijk heel 
goed begrijpen, maar jammer vin-
den we het wel... 

Daarom op deze plek, namens de 
wijkraad en de redactie: 
HARTELIJK BEDANKT voor al je 
inzet voor onze wijkraad !!

Corrie bedankt ! 
Drie jaar geleden is ze al verhuisd naar een andere wijk, 
in Haarlem Noord, maar daarna is ze nog heel lang actief 
gebleven voor onze wijkraad. Zo heeft ze meegeholpen 
aan de uitwerking van de wijkcontracten, waarbij ze deel 
uitmaakte van de werkgroep “parkeren en verkeer”, waar 
ze een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. 

Fase 1: 
Dr. Schaepmanstraat tussen de Van 
Nieveltstraat en A. C. Krusemanstraat: 
werk gereed 
De openbare ruimte tussen de nieuw-
bouwwoningen is inmiddels weer in 
gebruik genomen. Zowel onder de 
grond als boven de grond is dan de 
hele inrichting vernieuwd.

Fase 2: 
Dr Schaepmanstraat tussen de Prins 
Bernardlaan, het nieuwe wegvak en 
de Teding van Berkhoutstraat 

InSpRaaK afGeROnd 
Het ontwerp voor dit gedeelte van de 

straat heeft tot 23 april 2010 ter in-
zage gelegen. De inspraakreacties zijn 
inmiddels verwerkt en hebben geleid 
tot aanpassingen in het ontwerp. Het 
gewijzigde ontwerp wordt, voorzien 
van de inspraakreacties, ter besluit-
vorming aan het gemeentebestuur 
aangeboden. Na de besluitvorming 
krijgen de insprekers een brief van de 
gemeente waarin wordt aangegeven 
wat er met hun zienswijze is gedaan. 

UItvOeRInG weRK-
zaamHeden faSe 2 
Als de besluitvorming voorspoedig 
verloopt, verwacht de gemeente in 
mei 2011 te kunnen starten met de 

uitvoering. De totale uitvoeringstijd 
bedraagt acht maanden. Het werk 
start bij de Prins Bernardlaan, met 
de aanleg van het riool. Als het werk 
onder de grond klaar is, komt hier 
nieuwe bestrating en verlichting en 
worden er nieuwe bomen geplant. 
Het werk duurt in totaal naar verwach-
ting vier maanden. Als dit werk klaar 
is, start het werk bij de Teding van 
Berkhoutstraat. In vier maanden tijd 
wordt ook hier een nieuwe riolering 
aangelegd en de bestrating, bomen 
en verlichting vernieuwd.  

Bron: http://www.haarlem.nl/dr-
schaepmanstraat/

De gemeente Haarlem is bezig met het wegwerken van 
onderhoudsachterstanden en de kwaliteit van de open-
bare ruimte te verbeteren. Om die reden wordt in de 
Dr. Schaepmanstraat het riool, de drainage, bestrating, 
beplanting en verlichting vervangen. Gelijktijdig wordt 
de rijweg ingericht als fietsstraat. De werkzaamheden 
worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor 
bewoners te beperken. 

GezOCHt: 
RedaCtIeLeden ! 
Door het vertrek van Corrie van der 
Vaart bestaat onze redactie nog maar 
uit twee personen. We zouden dus heel 
goed wat versterking kunnen gebrui-
ken om ook voor de komende wijk-
kranten deze klus weer te klaren…
Als u in onze wijk woont, of u voelt 
zich betrokken bij de wijk, en u denkt 
een bijdrage te kunnen leveren aan 
de wijkkrant, neem dan contact met 
ons op!  Ook als u gewoon een idee 
heeft voor de redactie, of iets heeft 
wat u graag van het hart wil: uw 
bijdragen zijn van harte welkom. Uw 
mening telt!  De wijkkrant verschijnt 
drie keer per jaar, rond  maart, juni 
en november. Het meeste werk zal 
dan ook in de aanloop naar deze data 
plaatsvinden.  U kunt ons bereiken 
onder tel. nrs: 023-5352153 of 06 
2276 6378; mailen kan ook: 
Info.nab@wijkradenhaarlem.nl
 

werkzaamheden dr. Schaepmanstraat
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“Er was een wisselende stemming 
op de inloopavonden: teleurgesteld, 
boos en soms gelatenheid, ook tevre-
denheid en opluchting.
Wij hebben daar verteld over de  
wijkvisie die wij gemaakt hebben 
voor 431 woningen. Maar omdat het 
om zoveel woningen gaat hebben 
wij het project op moeten delen in 
verschillende fases.”

Het heeft nogal wat jaren geduurd 
voordat jullie met de informatie 
kwamen.
“Wij zijn nogal een tijd bezig geweest 
met het opstellen van de wijkvisie. Dat 
komt mede doordat er funderings-
problemen zijn. Na het onderzoek van 
de fundering is gebleken dat de ene 
helft goede en de andere helft slechte 
funderingen heeft. Toen zijn wij gaan 
bedenken wat wij met de woningen 
willen doen, maar ook wat wij er mee 
kúnnen doen. Maar ik begrijp dat 
het lange wachten heel vervelend is 
geweest voor de bewoners.”

Intussen kon je als bewoner niet veel 
doen. Er werd ons geadviseerd om 
geen grote investeringen te doen, 
kortom: onduidelijkheid en onzeker-
heid.

“Wij van Elan Wonen willen de 
bewoners zeven jaar van tevoren 
informeren dat de toekomst van 
hun woning onzeker is. Dat doen wij 
omdat wij willen voorkomen dat de 
mensen een nieuwe keuken in de 
woning laten zetten en dan te horen 
krijgen dat hun huis over twee of drie 
jaar gesloopt gaat worden. Maar de 
andere kant is dat de mensen een 
hele tijd in onzekerheid zitten.”
 
Je hebt dus huizen die gesloopt 
worden, waar groot onderhoud 
wordt uitgevoerd en woningen die 
verkocht worden, waarna gewerkt 
wordt aan het herstel van de funde-
ring. Mensen vinden het verdacht 
dat de huizen die gesloopt worden 
uitsluitend staan op mooie plekjes 
zoals op het Drilsmaplein. Zij zijn 
zeer wantrouwend.
                                                                                  
“Om de visie te kunnen uitvoeren 
moeten wij een deel van de wonin-
gen verkopen. Wij hebben daar ook 
een stedenbouwkundige naar laten 
kijken en dan komt naar voren dat 
er een paar plekken zijn waar meer 
ruimte is om nieuwbouw te plaatsen, 
appartementen en/of eensgezinswo-
ningen. Wellicht denken de mensen 

dat daar vier, vijf misschien zes 
hoog gebouwd gaat worden 
maar dat past natuurlijk he-
lemaal niet in uw buurt. Maar 
wat het precies gaat worden 
dat is nog onbekend. Nu gaan 
wij het verder uitwerken in 
fasen. 

Wat ik nog wel wil vertellen 
over de sloop/nieuwbouw is 
dat we het nog niet precies 
weten wat er gaat gebeuren, 
omdat wij dat willen bespre-

ken met de projectcommissie. Wij 
hebben een projectcommissie voor 
de sloop/nieuwbouw en voor groot 
onderhoud. Daar kunnen de bewo-
ners zich voor aanmelden. Er hebben 
zich al wel bewoners gemeld. Dat 
vinden wij prettig.” 

Ik koop mijn woning niet en ik heb 
begrepen dat er veel bewoners zijn 
die dat niet willen of kunnen. Wat 
gaan jullie dan doen?
“Ik heb tijdens de inloopdagen zowel 
mensen gesproken die niet willen 
kopen als wel tot een koop zouden 
willen over gaan. Wij zijn van plan 
om zo snel mogelijk te laten weten 
wat de vraagprijs van de woning zou 
kunnen worden. Maar er zijn mensen 
die mij vertelden dat zij niet tot koop 
zullen overgaan omdat zij het huis te 
tochtig en te vochtig vinden, kortom 
omdat zij hun woning helemaal 
niet goed vinden. En zoals u mij net 
vertelde omdat u kleiner wilt gaan 
wonen.
Mensen krijgen van Elan Wonen een 
urgentiestatus, zodat zij met voor-
rang op een woning in de woning-
krant kunnen reageren. De bewoners 

Eindelijk is het dan zover, de bewoners van ruim 280 woningen in onze wijk weten wat er binnen een aan-
tal jaren met hun woning gaat gebeuren. Niet dat nu aan alle onzekerheid een eind is gekomen.  Maar 
je weet nu of je huis opgeknapt wordt of gesloopt, of dat je de woning kan kopen als je er na het funde-

ringsherstel weer in terug wilt. Tijdens drie behoorlijk goed bezochte inloopmiddagen en -avonden werden de 
bewoners door medewerkers van Elan Wonen ingelicht over wat zij zoal kunnen verwachten. Reden voor de 
wijkkrant om te gaan praten met een projectontwikkelaar van Elan Wonen, mevrouw Patricia van der Beek.

Renoveren, verhuizen of kopen Door Gerrit van Slooten

Drilsmaplein
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krijgen van ons indien nodig hulp en 
ondersteuning bij het zoeken naar 
een andere woning. En zij krijgen 
ook verhuiskostenvergoeding. 

Wat wij ook gaan doen is het vol-
gende. Mijn collega José de Cock 
(wijkcoach) gaat de bewoners van 
de eerste fase bezoeken om te kijken 
wat voor wensen onder de bewoners 
leven. Maar wat al wel gebleken is 
dat heel veel bewoners die eventueel 
willen of moeten verhuizen het liefst 
in hun eigen buurt willen blijven wo-
nen. Dus wij van Elan Wonen willen 
samen met de bewoners kijken wat 
wij voor hen kunnen betekenen. 
Wij gaan eerst aan de woningen 
beginnen die groot onderhoud be-

Bezoekers tijdens een van de inloopdagen

hoeven en daarna pas aan de 
overige woningen.”

Een klacht die ik regelmatig 
hoor is dat je tijdens het 
groot onderhoud in je wo-
ning moet blijven zitten?
“Dat kan onprettig zijn maar 
het is niet anders. Wij probe-
ren uiteraard wel oplossingen 
te vinden. Als ze bijvoorbeeld 
bezig zijn met de badkamer 
hopen wij dat er zo vlakbij 
als mogelijk een opvangwoning 
staat waar je wel gebruik kunt 
maken van de badkamer. Er zijn ook 
bewoners die het voor lief nemen 
om tijdens het grootonderhoud te 
kunnen blijven zitten in hun woning 

om maar niet (tijdelijk) te hoe-
ven verhuizen.”

Wat gaat er van nu af aan ge-
beuren en wanneer gaan jullie 
de mensen thuis bezoeken?
“De bewoners die hun huis te 
koop wordt aangeboden wil-
len wij zo snel mogelijk gaan 
benaderen. Wij willen dit jaar 
aan de eerste fases al graag la-
ten weten wat de verkoopprijs 
wordt en de urgentiestatus 
afgeven.

Tijdens de inloopmiddagen bleek 
dat mensen heel graag en snel willen 
weten waar zij aan toe zijn. Wanneer 
krijg ik de urgentiestatus, ook al gaat 
het pas gebeuren in 2015 of 2016. 
De bewoners zijn er al heel erg mee 
bezig en willen soms al gaan zoeken 
naar een andere woning.
Een ding is zeker, wij gaan in ieder 
geval wat doen aan de woningen. 
Maar het wordt voor de bewoners 
een spannende tijd. Wij zullen onze 
uiterste best doen om het zo goed 
mogelijk te laten verlopen.” 

Natuurlijk zullen we u in deze wijk-
krant op de hoogte houden van 
nieuwe ontwikkelingen. 

v.l.n.r. José de Cock (wijkcoach), Joram Grunfeld 
(beleidsmedewerker Vastgoed), Patricia van der Beek

 (projectontwikkelaar)       

Fase 1a: groot onderhoud 
Drilsmaplein nrs 1-11 en 28-29, 
Peperstraat nrs 1-9 en 2-22, en 
Dr. Schaepmanstraat nrs 1-13

FasE 1B: verkoop, i.c.m. funde-
ringsherstel
Busken Huetstraat nrs 8-38 (even) 
en 
Adriaan Loosjesstraat nrs 60-66 
(even)

FasE 1c: sloop/nieuwbouw 
Drilsmaplein nrs 20-38 en 
Dr Schaepmanstraat nrs 2-24 (even)

FasE 1d: verkoop bij mutatie
Adriaan Loosjesstraat nrs 85-89 
(oneven) en Van Zeggelenstraat nrs 
1-5 en 17-27 (oneven)

FasE 2: groot onderhoud
Van Zeggelenstraat nrs 2-28 (even), 
Zomervaart nrs 219-241 (oneven), 
Ten Katestraat nrs 1-9 en 2-20, 
Genestetstraat nrs 2-38 (even) 

FasE 3a EN 3B: verkoop, i.c.m. 
funderingsherstel
3a: Hieronymus van Alphenstraat 
1-47 en 2-40 en Van Zeggelenstraat 
nrs 29-37 (oneven)
3B: Alberdinck Thijmstraat 1-35 en 
2-38 en Van Zeggelenstraat nrs 7-15 
(oneven)

FasE 4: verkoop, i.c.m. funderings-
herstel 
Ter Haarstraat nrs 1-23 en 
Genestetstraat nrs 1-19

Het hele project is opgedeeld in verschillende fases, 
waarvan we u hier een korte omschrijving geven: 
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Meneer De Derogeé, waarom bent u zo 
kwaad op Elan Wonen?
“Ik ben kwaad omdat Elan niet met 
iets concreets komt. Zij komen alleen 
maar met suggesties zoals misschien 
dit, misschien dat… En uiteindelijk 
weten wij nog helemaal niets. 
Dus iedereen woont hier met de 
zenuwen in zijn lijf. Wat gaat er wel 
en wat gaat er niet gebeuren?”

Wat zou u precies van Elan Wonen 
willen weten?
“Door al die paniek die gezaaid wordt 
vind ik dat mij mijn woongenot ontno-
men wordt. Ik wil duidelijkheid.” 

Bij menig bewoner in de Hieronymus van Alphenstraat zie je de 
volgende mededeling aan de voordeur bevestigd: “Elan heeft ons 
woongenot ontnomen!” Jan Derogeé, bewoner van de straat, is 

kwaad en is bedenker van die uiting. Hij is de deuren langs gegaan en 
heeft gevraagd of mensen zich daarin kunnen vinden. 

Door Gerrit van Slooten.

Waarom neemt u geen contact op 
met Elan?
“Ik heb hier een brief klaar liggen 
waarin ik meld wat zoal mijn ongenoe-
gens zijn.” Hieronder enkele regels uit 
die brief:  “Wij zijn naar de inloopavond 
geweest, wat een aanfluiting. Op al 
die vragen die wij stelden wist u geen 
antwoord te geven.”
“Wat wordt de prijs, is dan de funde-
ring gedaan? Ook dat was nog niet 
bekend. Hoe kan dan zo’n informatie 
avond worden gegeven met zo weinig 
informatie?”

Wat voor vragen heeft u nog meer? 
“Hoe zit het met de wisselwoning, of 

ik het kopen zal dat wil ik nog niet zeg-
gen. Ik kom uit een koopwoning. Ik zie 
het niet zitten om mijn AOW en mijn 
kleine pensioentje in een koophuis te 
stoppen. Het is zo goed als zeker dat ik 
dan alleen maar droog brood kan eten.
Andere vragen die ik voor Elan Wonen 
heb zijn: Hoelang krijg ik de tijd om 
een andere woning te zoeken? Wan-
neer krijg ik een urgentieverklaring? 
Krijg ik die een half jaar of twee jaar te 
voren?
Wij wonen hier met veel plezier, de bu-
ren zijn belangrijk en zijn te allen tijde 
bereid om bij te springen als dat nodig 
is. En als je in een buurt komt waar 
vooral jongelui wonen dan zeggen die 
je een paar keer gedag en daarna is het 
over. Dus ik wil het liefst weer terug ko-
men in mijn oude woning en het liefst 
met dezelfde buren.
Maar er moet hoe dan ook wat aan de 
woning gedaan worden. Het tocht hier 
verschrikkelijk. Wij hebben geen dub-
bele ramen. Daarom is onze energie-
rekening ook veel te hoog. Ook heb ik 
al drie keer mijn waterleiding moeten 
ontdooien. 
Over de fundering staat in de infor-
matie die wij gekregen hebben dat 
die waarschijnlijk  vernieuwd moet 
worden. Ook al weer zo’n onzekerheid. 
Als ik buiten langs de goot kijk heb ik 
het idee dat het met die funderingen 
wel meevalt. 
Al met al is het een onzekere tijd en 
een nog meer een onzekere toekomst. 
Nogmaals, ik vind dat Elan Wonen ern-
stig te kort schiet in de informatievoor-
ziening, dus daarom mijn actie.”

elan heeft ons woongenot ontnomen! 

Slapeloze nachten   Door Gerrit van Slooten.
Elders in deze wijkkrant kunt u lezen wat Elan Wonen gaat doen met 
honderden woningen in onze buurt. Slopen, verkopen of renoveren? 
In ieder geval is het allemaal iets duidelijker geworden.   

Maar het heeft wel veel los gemaakt bij de bewoners. Onder andere 
woede, teleurstelling, huilbuien en gelatenheid. Dat leidde soms zelfs tot 
slapeloze nachten.

In diverse gesprekken die ik gehad heb met verschillende bewoners 
kwam het volgende vaak naar voren. 
Enkele citaten:

“Ik kan mijn huis niet kopen, ik leef van een uitkering”. 
“Ik ga toch zeker niet zo’n oud en tochtig huis kopen”. 
“Eventueel wil ik mijn huis wel uit, maar dan wil ik hier in deze buurt 

blijven wonen, want mijn kinderen zitten hier op school en hebben hier 
hun vriendjes en vriendinnetjes”.

“Moet ik blijven zitten in mijn huis terwijl het gerenoveerd wordt?”
“Ik woon hier op het Drilsmaplein al ruim twintig jaar en heb in mijn 

woning in die jaren een heleboel geld en energie gestoken. Mijn vrouw 
en ik wonen hier met veel plezier. En wat krijg ik te horen? Deze wonin-
gen worden gesloopt. Ik ben geschokt”

“Ik ga er niet uit, ik ben niet gek. Elan sleept mij maar voor de rechter.”
Zelf woon ik ook in een huis van Elan Wonen. Wij wonen hier al 41 jaar. 

Ook wij moeten ons huis kopen om daar in te blijven wonen. Dat kunnen 
wij niet.  Maar zowel mijn vrouw als ik hebben er geen problemen mee 
om over enkele jaren te moeten verhuizen. 
Maar dan wel naar een mooie seniorenwoning en uiteraard in een leuke 
buurt, dus eigenlijk in deze buurt.
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Dit is een leuk straatje. Is dat de reden 
dat jullie hier zijn gaan wonen?
“Wij zijn hier zo’n 27 jaar geleden 
komen wonen, maar toen wij gingen 
trouwen hebben wij hier nog 2½ jaar 
in dezelfde woning ingewoond. Toos 
is hier in dit huis geboren en ik kom 
uit Haarlem Noord. De reden dat wij 
eerst hier zijn gaan wonen was omdat 
je toen heel moeilijk aan woonruimte 
kon komen. Wij zijn in 1969 naar 
Bovenkarspel vertrokken, maar in ‘74 
weer teruggekomen”.  

Waarom Bovenkarspel? 
Toos gaat verder: “Omdat wij daar 
goedkoop een huis konden kopen. 
Wij wilden weer terug vanwege het 
werk. Wij hebben toen eerst nog in 
Schalkwijk gewoond. En ook nog in 
de Cremerstraat. Ik vond het prettig 
om weer in de buurt te komen wonen 
waar ik was geboren en opgeroeid.”
André: “En ik moest uiteraard mee. 
Wat ik leuk vind aan deze buurt kan ik 
wat moeilijk onder woorden brengen. 
Prettig in ieder geval zijn de bushaltes, 
de winkels in de Amsterdamstraat, 
het van Zeggelen- en het Beatrixplein. 
Wij hebben ook nog de apotheek 
hier vlak bij om de hoek en dat is ook 
prettig.”

Terwijl ik regelmatig klachten hoor 
dat er zo weinig winkels zijn in onze 
omgeving. 
Toos.” Dat vind ik niet, maar wij wonen 
heel dicht bij de Amsterdamstraat. 
Maar ja, de kleine winkels verdwijnen 
inderdaad.”

De KH-Buurtsuper in de dr. Schaep-
manstraat gaat ook stoppen.
Beide reageren in koor. “Wij hadden 
al voorspeld dat zij binnen drie jaar 
zouden moeten sluiten, hoe jammer 
dat ook voor hen is.”

Al met al vinden jullie het een aardige 
buurt, maar wat vinden jullie minder 
prettig?
Toos Medenblik vervolgt: “Waar ik mij 
mateloos aan stoor is dat de gemeen-
te zo heel erg weinig doet om de 
straten schoon te houden.” 
André vult zijn vrouw aan. “Wij heb-
ben hier de dienst handhaving, die 
loopt hier door de straten en die 
controleren of de vuilniszakken niet te 
vroeg buiten zijn gezet. Dat is natuur-
lijk prima, daar heb ik geen bezwaar 
tegen, maar laten zij dan ook kijken 
of er rotzooi ligt en noteer dat en laat 
het weghalen. Kijk of de lantaarnpalen 
kapot zijn. Ze lopen maar te kleppen 
en het lijkt wel of ze als blinden door 
de straat gaan.”

Maar zoals je eigen stoepje vegen, dat 
gebeurt ook veel minder dan vroeger.
Toos: “Ik heb het je de vorige keer al 
gezegd dat hier om de hoek heel veel 
troep op de stoep ligt. Die man is het 
niet verplicht om het op te ruimen. 
Dan komen de mannen met de bla-
zers, denk jij dat zij de Jacob Geel-
straat schoon blazen? Nee, dat doen 
zij niet. Ik liep van de week door de Dr. 
Feithstraat, als je ziet hoe daar zowel 
de goten als de straat er uit zien. Al-
lemaal bladeren midden op straat.”
André vindt ook dat handhaving 
wat steviger mag optreden tegen 
fietsers die in straten rijden waar 
zij niet mogen fietsen, of tegen het 
verkeer inrijden, en niet moeten 
roepen dat zij het niet meer mogen 
doen.

Parkeerproblemen, hebben jullie daar 
last van, bijvoorbeeld op zaterdag als 
de mensen in de Amsterdamstraat 
gaan winkelen?

André: “Nee totaal niet, en verder 
houden wij hier in de straat rekening 

met elkaar. Wat wel hinderlijk is, is 
dat zij bij de apotheek vaak de weg 
versperren. Daar zetten zij de auto’s 
vaak midden op straat neer, want je 
zal eens wat verder moeten lopen.” 
Toos antwoordt ironisch dat ze van 
apotheek eigenlijk een drive-in apo-
theek zouden moeten maken. 

Willen jullie ook als je oud bent hier 
blijven wonen? 
André  “Ja hoor, tot wij 120 jaar zijn! En 
je vraag of er te weinig groen is, dat 
ervaar ik niet zo. Ik mis dat niet, maar 
als er groen zou komen zou ik zeker 
geen bezwaar maken.”

Jullie hebben een winkel gehad aan 
het Van Zeggelenplein waar je verf en 
behang kon kopen, missen jullie die?
“Nee hoor, mijn vrouw kreeg proble-
men aan haar benen, maar anders 
hadden wij twee jaar later gestopt. 
Bovendien hadden wij geen opvol-
gers. Het leverde wel veel bekenden 
op.”
Toos: “Maar zoals gezegd, ik ben hier 
opgegroeid en ben hier op school 
geweest, dus ik ken sowieso veel 
mensen hier in de buurt.” 

Hoe bevalt het u, bewoners, in de Nieuwe Amsterdamsebuurt? Wat is er zo prettig aan onze wijk of wat is 
juist minder prettig?  Wat zou u graag anders willen zien of wat zal er juist niet veranderd mogen wor-
den?  Om dat te weten te komen nodigen wij bewoners uit om daar over te praten. Deze keer zijn het 

Toos (64) en André (66) Medenblik uit de Betje Wolffstraat.

Door Gerrit van Slooten.Buurtgenoten

   > Het echtpaar Medenblik     

foto G
errit van Slooten
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Allereerst de vraagstelling:
 “Waarom melden “allochtonen” 
zich niet voor de wijkraad?” 
Die vraag alleen al. Je zou als “al-
lochtoon” direct een terugtrekkende 
beweging maken. De vraag impli-
ceert een koppeling tussen “zich 
niet beschikbaar stellen voor de 
wijkraad”, dus… “niet  betrokken”. 

Ik heb eens in mijn netwerk rond-
gekeken en rondgevraagd en dan 
kom ik tot de volgende conclusies, 
en die conclusies gelden zowel voor 
“allochtonen” en “autochtonen”:
•   Wijkbewoners hebben genoeg 

aan hun eigen bezigheden en 
hebben (nog) geen behoefte om 
zich ook nog met de samenleving 
bezig te houden.   

•  Zo zijn er wijkbewoners die het 
hoofd net boven water weten te 
houden en genoeg hebben aan 
hun eigen besognes. 

•  Er zijn wijkbewoners die werken 
en geen tijd hebben om zich in te 
zetten voor de wijkraad. 

•  Er zijn wijkbewoners die werken 
en wijkbewoners die geen betaald 
werk verrichten en zich belangeloos 
inzetten voor de samenleving bij de 
Haarlemse zelforganisaties, in ad-
viesorganen, bij (wijk) activiteiten.

Als ik mij beperk tot de wijkbewoner 
van “allochtone” afkomst en vraag:
“wat zou voor jou een reden zijn 
om wijkraadslid te willen worden?”, 
kom ik op de volgende reacties:

“Een wijkraad, wat is dat?”
Voor veel allochtonen is de wijkraad 
een onzichtbaar en onbekend insti-
tuut. Om zich aan te (durven) sluiten 
bij een wijkraad is het nodig dat men-
sen weten wat een wijkraad is. Wat 
een wijkraad doet. Welke resultaten 

Op uitnodiging van de heer Amand, secretaris van de wijkraad, woonde ik de wijkraadsvergadering van 
maandag 17 januari j.l. bij. De wijkraad zou dolgraag een meer “multiculti” wijkraad willen hebben al-
leen….lukt dat niet zo erg. Hoe komt dat? Wat is er voor nodig om meer mensen met “roots elders” in de 

wijkraad te krijgen? Aan mij de eer om daar een klein onderzoekje naar te doen en met mijn bevindingen te komen. 

“wijkraad multiculti? Ja Graag!”

worden door de wijkraad bereikt ?
Behaalde resultaten zijn (nog) onbe-
kend en daardoor spreekt deelname 
aan een wijkraad de “allochtone” 
wijkbewoners (nog) niet aan. 
De wijkraad wordt gezien als vooral 
een “praatorgaan”. Praten en verga-
deren is natuurlijk wel nodig en het 
liefst direct gevolgd door aanspre-
kende acties en activiteiten. Juist 
aansprekende acties en activiteiten 
zijn de “allochtone” wijkbewoners 
voor in. 
In een gezellige sfeer met een 
hapje en een drankje natuurlijk. 

“Wat levert het mij op?”
Een vraag die vaak werd gesteld. 
Inzetten voor de samenleving is 
heel nuttig maar wat word ik er 
wijzer van? Kom ik daardoor mak-
kelijker aan een baan? 
Gelukkig heb ik een wijkraadslid 
van “allochtone” afkomst gevon-
den. 
Deze wijkbewoner is lid van de 
Wijkraad Meerwijk. Er bestaat de 
veronderstelling dat meer “alloch-
tonen” in de wijkraad ook meer 
variatie in (huids?)kleur betekent. 
Toevallig is deze wijkraadslid een 
man van Marokkaanse origine en, 
in mijn beleving, best wel blank.   
Dit lid van de wijkraad was en is 

nog steeds zeer actief in zijn zelfor-
ganisatie. Hij is persoonlijk bena-
derd en gevraagd voor de wijkraad 
en doet het wijkraadslid werk met 
veel plezier. 

Ik heb hem om tips voor de wijk-
raad gevraagd om meer geïnte-
resseerde aspirant “allochtone “ 
wijkraadsleden te trekken:
•  Wees zichtbaar. Trek de wijk(en) in 

en bezoek de activiteiten van de 
zelforganisaties.

•  Kijk of je een zelforganisatie bij de 
wijkraadactiviteit kan betrekken. 

•  Organiseer een wijkraadvergade-
ring incidenteel op de locatie van 
de zelforganisatie. 

•  Benader en spreek de mensen 
persoonlijk aan. 

•  Vraag de mensen persoonlijk lid te 
worden van de wijkraad. 

•  Laat merken dat je als wijkraad 
echt interesse hebt in de ander. 

•  Laat merken dat je het belangrijk 
vindt te horen hoe er vanuit een 
andere cultuur naar de samen-
leving gekeken wordt en welke 
ideeën er zijn.  

•  Ga als wijkraad de informatie 
actief bij bijvoorbeeld de zelforga-
nisaties halen. Benader daarbij de 
sleutelfiguren.

•  Laat het idee los dat mensen, 
omdat ze zich niet massaal voor 
de wijkraad en wijkraadsvergade-
ringen aanmelden, niet betrokken 
zouden zijn.

•  Laat het idee los dat een “multicul-
ti” wijkraad automatisch een varië-
teit aan (huids)kleur betekent.   
Er bestaan ook blanke allochto-
nen en gekleurde autochtonen.  
Kortom: het gaat om mensen. 

Lees verder op pagina 9 >>>>>
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J.J.L. Ten Kate (23 
december 1819 - 24 
december 1889) was een 
Nederlands dichter en 
dominee. Hij groeide op 
in Den Haag, samen met 
zijn broers Mari en Her-
man, die bekende schil-
ders zouden worden. Zijn 
eerste bundel Gedichten 
verscheen in 1836. 

Ten Kate werkte aanvan-
kelijk als kantoorklerk, 
maar werd daarnaast in 
1834, als veertienjarige, 
lid van het Haagse literai-
re gezelschap ‘Oefening 
kweekt kennis’, dat dat 
jaar was opgericht. Daar 
leerde hij de predikant en 

filantroop Otto Gerhard 
Heldring kennen. Deze 
was onder de indruk 
van de intelligentie en 
het dichttalent van de 
jongen en bood hem een 
plaatsje op zijn zolder 
aan, zodat hij zich daar 
kon voorbereiden op een 
academische studie. Na 
een jaar studeren kon hij 
zich in 1838 als student 
theologie aan de Univer-
siteit Utrecht inschrijven, 
waar hij tot 1843 zou 
blijven studeren. 
Samen met Anthony 
Winkler Prins richtte hij 
in 1842 het berijmde 
literaire tijdschrift “Braga” 
op, waarvan twee jaar-
gangen verschenen. 

Op 7 mei 1845 trouwde 
hij met Johanna Sophia 
Waldorp, een dochter 
van de schilder Antonie 
Waldorp. Hij werkte als 
predikant achtereenvol-
gens in Marken, Almkerk, 
Middelburg en Amster-
dam, alwaar hij in 1860 
werd bevestigd in het 
ambt.
Ten Kate was een zeer 
productief dichter, die 
gemakkelijk kon rijmen. 
Zijn bekendste gedicht 
is “De schepping” (1866), 
waarin hij probeert 
bijbelse en natuurwe-

tenschappelijke stand-
punten met elkaar in 
overeenstemming te 
brengen. Hij vertaalde 
ook buitenlandse litera-
tuur, waaronder “Paradise 
Lost” van John Milton en 
in 1879 de “Faust” van 
Goethe. 

Ten Kate overleed in 
1889 in Amsterdam. Zijn 
gedichten werden in 
1890-1891 uitgegeven in 
12 delen.

Bijdrage van Gerard 
Tensen. Bron: Wikipedia. 

Eén van de straten waarin over enkele jaren groot onderhoud door Elan Wonen zal plaatsvinden 
 is de Ten Katestraat. Laten we eens kijken wie er achter deze naam schuilgaat. 

StRaatnamen

Jan Jakob Lodewijk ten Kate

Vervolg pagina 8 <<<<<<
Bij de wijkraad Meerwijk wordt nu 
geëxperimenteerd door de titels 
boven de stukjes  in de wijkkrant 
ook te voorzien van een Arabisch- 
en Turkse vertaling.  
Het lid van de wijkraad Meerwijk 
is gaarne bereid toe te lichten 
hoe dit experiment tot stand is ge-
komen en wat de resultaten 
tot zover zijn. 

Bijdrage van Joyce Jacobsz, Ont-Moeter

Over Joyce Jacobsz: 

Onder het motto “Elke dag is een ka-
dootje, en jij kiest zelf hoe die voor je 
uitpakt.” (“Every day is a gift, that’s 
why it’s called the present”) lever ik 
graag een bijdrage aan het ontwik-
kelen van een leefbare samenleving. 
Ik vind het leuk om andere mensen 
tot groeien, ontwikkelen en transfor-
matie aan te kunnen zetten.  
Ik heb dit proces vanuit verschillen-

de rollen kunnen voelen en ervaren, 
waardoor ik een uitgebreid netwerk 
heb kunnen opbouwen. Vanuit dit 
netwerk kunnen we onszelf (met 
elkaar) onuitputtelijk blijven ontwik-
kelen en kunnen we blijven groeien.

Nieuwsgierig geworden ?  
Bel of mail:  
023-5340189 / 06 2041 7372 
e-mail: ont.moeter@gmail.com



meldpunt leefomgeving en openbare ruimte. Ziet u een kapotte lantaarn, vernielingen,  
losse stoeptegels, volle afvalbakken, verstopte kolken,  zwerfvuil of andere oorzaken van overlast?  
Neemt u dan contact op met het meldpunt op 023 - 511 5115, of ga naar www.haarlem.nl/smartsite32019.htm

Koninginnedag: Een hapje en een 
drankje, muziek, rommelmarkt en 
vermaak voor kinderen van alle 
leeftijden. Als het weer dan ook 
een beetje meezit kan de dag niet 
meer stuk. Koninginnefeest is echt 
een feest voor en door de buurtbe-
woners. 

De plannen zijn nu zover dat we een 
ieder alvast willen informeren hoe 
het programma er voor deze dag uit 
zal gaan zien. 
Van 10.00 uur tot 17.30 uur is er op 30 
april aan de Anna Kaulbachstraat en 
op de speeltuin van alles te beleven. 
De speeltuin organiseert een vrij-
markt  in de Anna Kaulbachstraat 
waar marktkramen verhuurd worden 

aan particulieren die hun tweede-
handse spullen kunnen  verkopen. 
Op het plein voor de sporthal 
wordt een overdekt podium ge-
plaatst, inclusief een terras, waar 
u kan genieten van verschillende 
muziekoptredens en demonstra-
ties. 
Voor de oudere kinderen is er 
een rodeostier en voor de jonge 
kinderen een quadcircuit en men 
kan zelfs pony rijden naast andere 
“kermisspelletjes” zoals ballen gooien 
en ballonnen blazen.
De organisatie zal begin april een fol-
der uitbrengen waarin alle activitei-
ten voor deze feestdag opgenomen 
zijn en deze verspreiden in de buurt. 
Wilt u deelnemen aan deze vrijmarkt 
dan kunt u op de speeltuin Haarlem 
Oost een inschrijfformulier ophalen.

Wees snel, want deelnemen aan deze 
vrijmarkt kan alleen na opgave.
 
Namens de organisatie Koninginne-
feest 2011:

 Mariska van Zeeland  
Speeltuin Haarlem Oost
Tel  0235335454
Tel: 0629301802

Koninginnefeest 2011: Uw buurtfeest

BeLanGRIJKe teLefOOnnUmmeRS
alarmnummers
Als elke seconde telt 112
Politie (geen spoed)  0900- 8844
Meld Misdaad Anoniem 0800 -7000

Bereikbaarheid handhaving
Maandag t/m zaterdag 08.30 t/m 24.00 uur
Zondag 09.00 t/m 17.00 uur
Meldkamer 5114950

diensten (na 17.30 u. en weekeinde, spoedeisend)
Ambulance 023- 531 9191
Apotheek 023- 532 0713
Dokterscentrale 0900- 1515

Gemeente
Grof vuil en tuinafval 0900-8477
Reiniging, afvalverwijdering
en technische dienst 0900-8477
Milieupolitie 023- 511 5115
Stadhuis 023- 511 3000
Bouw en Woningtoezicht 023- 511 3450
Meldpunt Oost 023- 511 5080
na kantoortijd (lokaal tarief )  0900- 8844

Overige
Stichting Dock Haarlem 023 -543 0603
Stichting MEE Kennemerland 023- 535 8877
Ouderenwerk Oost 023- 540 5545
Steunpunt Ouderen 023- 532 4261
Ouderenwerk Oost 023 -540 5545
Zorgcentrale Thuiszorg 023- 891 8918
Thuiszorgwinkel 023- 891 8918
Steunpunt Mantelzorg 023 -891 8462
Loket Haarlem 023- 543 0990
Tafeltje Dekje 023 -526 3026
Blijf van m’n lijf 023- 532 7825
Advies en meldpunt huiselijk geweld 023 -547 2999
Vrouwenknooppunt 023- 540 1268
NVSH Haarlem 023 -532 6602
Crisiscentrum 023- 525 5111
Justitie in de buurt 023- 543 1122
Anti discriminatiebureau 023- 531 5842
Belastingtelefoon 0800- 0543
Kindertelefoon (gratis) 0800- 0432
Kruisvereniging 023- 515 5600
SOS Telefonische hulp 0900 - 0767
Bouwbureau Haarlem Oost 023- 535 4705
Bouw Wonen en Leefomgeving 023 -511 3450
Gasservice Kennemerland 0251- 245454
Woningwinkel 023- 517 5600
Natuur- en Landschapcoördinatie 023- 511 5063
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aGenda SpeeLtUIn HaaRLem OOSt

Het in elkaar leggen van een puzzel 
vergt uithoudingsvermogen, zeker 
als deze uit 32.000 stukjes bestaat. 
We puzzelen met volwassenen die 
dit willen, samen maken we de puz-
zel van 32.000 stukjes. Wie doet er 
mee? Er wordt een rooster gemaakt 
waarop je in kunt schrijven: wanneer 
en hoelang je wilt puzzelen
Er komt ook een lijst in de speeltuin 

te hangen, waarop u geld kunt inzet-
ten en raden hoeveel uur en minu-
ten het gaat duren voor de puzzel af 
is . Dit bedrag komt ten goede aan 
de kinderen. 
Speeltuin Haarlem Oost 
(Mariska van zeeland )
Anna kaulbachstr 14 a, Haarlem   
0235335454 / 0629301802

Woensdag 20 April om 14 .00 uur 
PAlMPASen StOKKen MAKen.
Opgeven aan Mariska voor 18 april  
Leden €1,50 niet leden €2,50 

 
Vrijdag 22 april om 14 .00 uur 
eieRen ScHilDeRen, en DAn PAASeieRen 
zOeKen .
Eerst gaan de allerkleinste tot 6 jaar de eie-
ren zoeken en dan de oudere kinderen tot 12 
jaar,wie de gouden ei vindt krijg een prijs!!!!!!!
 Leden €1,00 niet leden €1,50 
 
Maandag 2 mei gesloten 

Dinsdag 3 mei om 14 .00 uur 
We GAAn Onze FietS OF 
SteP VeRSieRen .  
En een rondje fiets voor de speeltuin.
Leden €1,00 niet leden €1,50 

 

WOenSDAG 4 Mei iS De SPeeltuin 
open van 12 .00 tot 17 .00 uur 
Vandaag geen activiteit 

Donderdag 5 mei om 14.00 uur
We GAAn ietS VOOR MOeDeRDAG MAKen
Leden €1,50 niet leden €2,50

Vrijdag 6 mei  om 14 .00 uur .
 We GAAn Kienen OM 14 .00 uuR Met 
2 ROnDeS en eR iS een zit/StA-Kien, 
DuS AlleMAAl 2 PRiJzen en VOOR De 
GeluKKiGSte een extRA PRiJSJe .
Leden €3,50   niet leden €4,50 
 

puzzelweekend voor volwassenen
17, 18 en 19 Juni VAn 9 tOt 21 .00 uuR Puzzelen in De SPeeltuin .
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Open dag 
‘de flanck’ 

12

Zaal open om 19.00 uur.
aanvang vergadering 19.30 uur
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Na de jaarvergadering 
wordt u uitgenodigd voor 
een hapje en een drankje 
aangeboden door wijkraad. 

UITNOdIGING     
Hierbij wordt uw uitgenodigd voor de jaarvergadering van de 

wijkraad Nieuwe amsterdamse buurt. deze wordt gehouden op
 Maandag 21 maart 2011 

in het clubgebouw van dsK Jac. Van Looijstraat 29 a Haarlem

Zaal open om 19.00 uur.
aanvang vergadering 19.30 uur     

 aGENda
1. OPENING/ MEdEdELINGEN

2. aaN- EN aFTREdENdE WIJKRaadLEdEN
3. JaaRVERsLaG sEcRETaRIaaT

4. JaaRVERsLaG PENNINGMEEsTER
5. POLITIEZaKEN

6. HaNdHaVINGsZaKEN
7. ELaN WONEN
8. RONdVRaaG

9. sLUITING


